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ANUNT
Consiliul Jude(ean Covasna

organizeazd in data de'16.12.202'1., ora L0 examen de promovare in grad profesional irnecliat

superior celui detinut a unui angajat din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judelean
Covasna:

- un inspector dc'specialitate gradul I din cadrul Serviciului de administrare a drumurilor
judefene promoveazd in func,tia de inspector de specialitate gradul IA;

Examenul va consta dintr-o probd scrisd, care se va desfdsura la sediul Consiliului Judelean
Covasna, din municipiul Sfintu Gheorghe, Piafa Libertdfii nr. 4.

Pentru a participa la exarnenul de promovare ?:r grad profesional superior celui definut,
candidafii trebuie sd indeplineasci cumulativ urmdtoarele condilii:

- sd fi obfinut calificativul ,,foarte bine" la evaluarea performanfelor profesionale

individuale cel pufin de doud ori in ultirnii trei ani de activitate;
- sri nu fi avut vreo abatere disciplinard neradiatd.

BIBLIO CRAFIE

pentru protnorarea ht grad profesional hnedint superior celui de[inut a nngaja{ilor
din cndrul Serzticiului de sdministrare a fuannurilor judelene

ulterioare;

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului-cadru din Legea

nr.9812016 privind achizitiile publice cu completirile gi modificdrile ulterioare;

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor dc investifii finanlate din fonduri publice cu

completdrile si modificdrile ulterioare;

a (Titlul III) ;

organizare gi functionare a aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Covasna.

Modalitste de desfdFurare a examentilui:

06-10.12.2A?-1 - depunerea dosarelor pentru examen

16.L2.2021, ora 10 - proba scrisi
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- Pc- baza bibliografiei de rnai sus fiecare membru al cornisiei de exarninare propune

maxirnurn 3 subiecte, dintre care comisia de examinare stabileqte 3 pAni la 9 subiecte, cu

cel rnult doud ore ?nainte de ora stabilitd pentru examenul de promovare.

- Comisia de examinare pune la dispozifia candidatului lista subiectelor stabi]ite, iar:

carrdidatul redacteazd o lucrare pe un subiect ales dintre cele stabilite de cdtre comisia de

examinare.

- Fiecare membru al comisiei de exarninare noteazi lucrarea elaborati de candidat pe

baza unor criterii, conform Iegii.

- Punctajul maxim de promovare este de 100 de puncte, iar minim este de 50 de puncte.

- ft-t termen de maxim 2 zile lucrdtoare de la finali zarea probei scrise are loc notarea si

comunicarea rezultatului probei scrise.

- Candidatul nemultumit de rezultatul probei scrise poate depune contestafie, in cel rnult
o zi lucritoare de la afigarea rezultatului, sub sancfiunea decdderii din acest drept.

- Rezultatul final al examenului de promovare se afigeazd pe pagina web gi la sediul

Consiliului Judefean Covasna, fur termen de 2 zile lucrdtoare de la data expirdrii
termenului de depunere a contestafiei.

Rc'lafii suplimentare se pot obgine la Compartimentul resurse umane, telelon 026713L1190 sau

03671403900 int. 138.
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